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Na uši
Mäkké vankúšiky v tvare šišiek

SHL5300TL
Bohaté basy

s vynikajúcou izoláciou hluku
Slúchadlá CitiScape Fixie inšpirované generáciou „hipsterov“ v sebe spájajú inovatívny dizajn a mestský 

štýl. Tieto slúchadlá pýšiace sa zaujímavým drobným monogramom vytvárajú bohaté basy s dokonalou 

izoláciou hluku, a to vďaka uzavretému akustickému systému a vysokokvalitným budičom.

Úplné ponorenie do zvuku kdekoľvek
• 40 mm vysokokvalitné neodýmiové budiče, ktoré vytvárajú bohaté a hlboké basy
• Uzavretá akustická konštrukcia pre ešte hlbšie basy a lepšiu izoláciu hluku
• Naklonené náušníky dokonale sadnú na všetky typy uší a zabezpečia vynikajúce tesnenie zvuku

Vynikajúci komfort
• Flexibilný kovový oblúk zaručuje pohodlie aj pri dlhom počúvaní
• Mäkké náušníky priliehajúce na uši poskytujú ešte vyšší komfort pri nosení

Dizajn, ktorý ohromí
• Štýlový reliéfny hlavový oblúk z mäkkého materiálu



 40 mm kvalitné neodýmiové budiče

Vysokokvalitné 40 mm neodýmiové budiče 
reprodukujú široký frekvenčný rozsah a vytvárajú 
krištáľovo čisté, hlboké a bohaté basy.

Uzavretý akustický dizajn

Oddajte sa rytmu svojho mesta – ale nie jeho hluku. 
Vďaka uzavretému akustickému dizajnu slúchadiel na 
uši budete počuť každý zvukový detail izolovaný od 
okolitého hluku – takže sa môžete oddať detailnejšej 
hudbe a silnejším dynamickým basom.

Flexibilný dizajn kovového oblúka

Náušníky slúchadiel sú s hlavovým oblúkom spojené 
pomocou ľahkého, ale odolného kovového kábla, čo 
zaručí bezpečné a dlho trvajúce pohodlie.

Mäkké náušníky priliehajúce na uši

Mäkké náušníky priliehajúce na uši pohodlne 
obopínajú kontúry vašich uší pre to najlepšie možné 
nasadenie bez ohľadu na tvar vašej hlavy. Ponorte sa 
do svojej hudby na tak dlho, ako len chcete – sú také 
pohodlné, že sa vám môže stať, že na ne úplne 
zabudnete.

Presne naklonené náušníky
Naklonené náušníky sú dokonale prispôsobené 
prirodzenému uhlu vášho ucha, čím zabezpečia 
vynikajúcu zvukovú izoláciu, vďaka ktorej sa môžete 
skutočne ponoriť do svojej hudby.

Štýlový reliéfny hlavový oblúk

Hlavový oblúk slúchadiel CitiScape Fixie je 
inšpirovaný štýlovými vzormi módnych značiek, 
preto je inovatívne plasticky potlačený vzormi, ktoré 
predstavujú výrazný štýlový prvok. Vykročte do ulíc 
pohodlne a štýlovo.
SHL5300TL/00

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 18 – 21 600 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 40 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 69966 6
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 20 x 7,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,2115 kg
• Hmotnosť netto: 0,0945 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,117 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,84 kg
• GTIN: 1 87 12581 69966 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25 x 19 x 24 cm
• Hmotnosť netto: 0,2835 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,5565 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 14,7 x 18 x 6,5 cm
• Hmotnosť: 0,0945 kg
•

* *Dostupnosť funkcií sa môže líšiť v závislosti od kompatibility 
daného mobilného telefónu.
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